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RIBEIRÃO PROMOVE 
REUNIÃO DE PEDIATRAS 

Sob organização do Departamento de Pediatria do 
Centro Médico e Setor de Pediatria do Departamen-
to de Obstetrícia, Ginecologia e Pediatria da. Faculda-
de de Medicina, Ribeirão está sediando desde ontem 
o " I Encontro de ex-Residentes de Pediatria do Hos-
pital das Clínicas" e "19 Jornada de Pediatria da Alta 
Mogiana", cora desenvolvimento de programas cien-
tífico e social. 

A promoção está sendo realizada nó Umuara-
ma Recreio Hotel, com sessão de insíãlaçâo realiza-
da na licite de ontem, com a presença de pediatras 
de tòda a região e ex-Residentes do Hospital das Cl í -
nicas vindos de todos os pontos do País. J á na aber-
tura a promoção alcançou sucesso e seus dois. princi-
pais objetivos: ampliação dos conhecimentos, cientí-
ficos e reencontro do ex-Residentes de Pediatria do 
Hospital das Clinicas, desde os formados pela Facul-
dade de Medicina de Ribeirão — da primeira a últi-
ma turma — até os que, formados em outras escolas 
do País completaram sua especialização nos anos de 
residente no HC-

O dr. Luiz Carlos Raya, membro d a Comissão Or-
ganizadora, abriu os trabalhos, discorrendo sôbíe os 
motivos principais que determinaram a realização, do 
certame. Como representante do prefeito W e l s c n ' 
Gasparini, falou o dr. José Victor Nonino, presidente 
do órgão previdenciário do Município e ex-Residente 
de Pediatria do H-C O prof. Jacob Renato Woiskí, 
ex-Diretor do Departamento de Pediatria da Fâiml-
da de Medicina, foi o ultimo a fa lar sobre a impor-
tância da realização de um encontro dessa natureza, 
por tudo aquilo que pode oferecer. Em seguida, ; O 
prof. Pedro de Alcântara, iniciando a parte cientifi-
ca do programa, que será desenvolvido até o préximo 
domingo, pronunciou conferência. 

O programa social também foi iniciada ontem, lo-
go após a conferência do Prof. Pedro de Alcântara, cora 
inauguração da Exposição de Artistas de Ribeirão, pro-
movida pelo Museu de Arte, instalada na galeria Ü J Ho-
tel . A mostra reúne obras de Adelaide Sampais i Delly>, 
Arnaldo Mulin, Bassano Vaccarini, Divo Marino, Fábio 
Améfiico Ferre, Franc&yo Amêndola da @>lva, Fulvia 
Gonçalves, Maria Helena Sponchiado, Odila Mejtri^^" 
Píer Luigi Castelfranclii, e Ulienj Sérgio Cicci, lem. sua. 
abertura ofereceu ensejo para um coquetel de congraça-
mento dos pediatras presentes ao conclave. vjjf» 
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